Confederação Brasileira de Remo
15/08/2018

Boletim Informativo – 05/2019 – Nº 01
Copa Norte Nordeste de Remo 2019
A Confederação Brasileira de Remo (CBR), em parceria com a Federação dos Clubes de
Remo da Bahia (FCRB), comunica a realização da Copa Norte Nordeste de Remo 2019,
a ser realizado em Salvador, Bahia, no período de 19 a 22 de setembro de 2019.
1. LOCAL: Salvador, Bahia – Raia da Enseada do Porto dos Tainheiros, na Ribeira.
2. DATA: De 20 a 22 de setembro de 2019.
3. PROGRAMAÇÃO
DATAS

ATIVIDADES

20/09

Sexta

Congresso Técnico – Horário e local a serem definidos

20/09

Sexta

Provas Eliminatórias – Horários serão definidos
conforme o número de barcos inscritos em cada prova

21/09

Sábado

Provas Finais – 9h às 11h30
Cerimônia de Premiação – 12h

22/09

Domingo

Provas Finais – 9h às 11h30
Cerimônia de Premiação – 12h

4. DIREITO DE PARTICIPAÇÃO
Poderão participar todos os clubes de remo constituídos e localizados nos estados da
Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Pará, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe. Os remadores só poderão participar representando seu clube e a participação do
remador deverá seguir as condições abaixo:
4.1 RESPONSABILIDADE
Cada entidade competidora é responsável por garantir que a saúde e o preparo
físico de seus atletas estejam de acordo com o nível de exigência da competição, devendo assinar e encaminhar obrigatoriamente a Declaração Médica que

será disponibilizada no site da CBR (ver item 10), com vistas a eventual atendimento de emergência, que estará disponível no evento.
4.2 COMPETIDORES
Devem estar obrigatoriamente registrados em seus clubes, federações estaduais e inscritos no SIR. As inscrições serão confirmadas após consulta às federações estaduais. Não será permitida a inscrição de atletas avulsos.
4.3 ESTRANGEIROS
Os atletas estrangeiros somente podem participar do campeonato de acordo
com a Regra 09 das Regras de Remo da CBR.
4.4. GUARNIÇÕES MISTAS
Será permitida a inscrição de barcos mistos com atletas de clubes e/ou federações diferentes. Apenas um dos clubes deverá realizar a inscrição do barco
misto, o pagamento será feito pelo clube que realizou a inscrição. Guarnições
mistas contam pontos para o clube que realizou a inscrição.
5. PROVAS
As provas serão realizadas de acordo com as Regras de Remo da CBR, no que diz respeito ao desenvolvimento da regata. As provas serão disputadas na distância de
2.000 metros. As Regras de Remo da CBR estão disponíveis no site.
SÁBADO – 21/09

DOMINGO – 22/09

01

09:00

2x F

01

09:00

1x M Sub 23

02

09:15

1x F PR3

02

09:15

2- M

03

09:30

1x F JR B

03

09:30

4- M Sub 23

04

09:45

1x M PR1

04

09:45

1x M

05

10:00

2x M

05

10:00

1x M JR

06

10:15

4x M JR

06

10:15

2- M Sub 23

07

10:30

1x F

07

10:30

1x F Sub 23

08

10:45

1x M JR B

08

10:45

4- F

09

11:00

2x F Sub 23

09

11:00

8+ M

10

11:15

4x M Sub 23

11

11:30

8+ M JR

5.1 OBSERVAÇÕES
Cada clube poderá inscrever apenas 01 (uma) guarnição por prova.
Não haverá Painel de Classificação Funcional. Apenas atletas que já possuem
Classificação Funcional podem se inscrever nas provas de remo adaptado.
Não haverá empréstimo de barcos da CBR para as provas de Quatro e Oito,
somente para provas Single, Double e Dois Sem. Verificar a quantidade de barcos disponíveis conforme o item 08.
Somente serão realizadas as provas com, no mínimo, três inscrições de clubes
diferentes confirmadas no Congresso Técnico.
A dobra de atletas é livre, porém deve ser programada com bom senso e respeito ao intervalo disponível entre provas.
Havendo mais do que seis barcos inscritos na mesma prova, serão realizadas
Eliminatórias e Repescagens na sexta-feira, independente da Final ocorrer no
sábado ou no domingo, de acordo com as Regras de Remo da CBR.
6. PRAZO DE INSCRIÇÃO
As inscrições de barcos e atletas deverão ser realizadas no formulário em anexo a este boletim e encaminhadas para o e-mail inscricoes@remobrasil.com até o dia 16 de
agosto de 2019, às 17h. Inscrições enviadas fora do prazo serão recusadas.
Somente serão consideradas válidas as inscrições que forem acompanhadas de:
 Formulário de inscrição totalmente preenchido (incluindo os dados do responsável pelas inscrições e o SIR dos atletas inscritos);
 Declaração Médica e ECG dos atletas com carimbo e assinatura do médico;
 Boleto quitado até o dia 20 de agosto de 2019.
7. TAXA DE INSCRIÇÃO
Será cobrado o valor de R$ 100,00 (cem reais) por atleta por prova. Após a confirmação da inscrição e do empréstimo de barcos, a CBR enviará um boleto para cada clube
no valor total da inscrição (soma do valor das provas mais o valor do empréstimo de
barco, caso solicitado). Cada clube terá isenção no valor de inscrição de 5 atletas (serão considerados os 5 primeiros atletas da lista de inscritos e a isenção vale para todas as bancadas em que estes atletas estiverem inscritos).

7.1 DADOS NECESSÁRIOS
Devem ser enviados junto da inscrição: CNPJ, razão social, nome fantasia, endereço com CEP, telefone celular e e-mail. As informações devem ser referentes ao clube, responsável pelo pagamento das inscrições.
8. EMPRÉSTIMO DE BARCOS
A CBR disponibilizará um número limitado de barcos para a realização do campeonato.
Os clubes interessados deverão fazer a solicitação dos barcos junto da inscrição dos
atletas até o dia 20/08, utilizando o formulário em anexo a este boletim. O valor do
empréstimo de barcos é de R$ 100,00 por bancada.
Devido ao número limitado de barcos disponíveis, o empréstimo será feito por ordem
de solicitação. A CBR disponibilizará barcos preferencialmente para os clubes visitantes (localizados fora do estado da Bahia).
8.1 BARCOS DISPONÍVEIS
BARCO

PESO

QUANTIDADE

Single Skiff

Peso Leve

03

Single Skiff

Pesado

03

Double Skiff

Peso Leve

02

Double Skiff

Pesado

02

Dois Sem

Peso Leve

02

Dois Sem

Pesado

02

9. CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO
9.1 CANCELAMENTO
Cancelamento de inscrições confirmadas na inscrição nominal (30 dias antes
do evento) incidirá em multa de R$ 200,00 por prova cancelada, salvo justificativa oficial com comprovação médica.
9.2 W.O. (NÃO PARTICIPAÇÃO)
A não participação (WO) de um barco inscrito e confirmado no Congresso Técnico implicará em multa de R$ 300,00 por barco cancelado, salvo justificativa
oficial com comprovação médica.

10. DECLARAÇÃO MÉDICA
Todos os atletas que irão participar da competição deverão apresentar a Declaração
Médica de Aptidão ao Remo e um laudo de eletrocardiograma (ECG). Ambos os documentos devem ser preenchidos e assinados pelo médico do clube ou médico do atleta,
atestando que está apto para competição.
O documento modelo está disponível no link abaixo:
www.remobrasil.com/area-medica/declaracao
OBSERVAÇÃO: Os atletas que enviaram a Declaração Médica e o ECG para
competições nacionais na Temporada 2018/2019, não precisarão enviar novamente, pois a declaração é válida por até três anos (conforme idade do atleta). Nestes casos, indicar na inscrição que o documento já foi enviado. A documentação deverá ser enviada por e-mail até a data máxima de inscrição. Atletas sem atestado médico não poderão participar da competição.
11. ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE
A CBR não fornecerá alimentação, hospedagem ou transporte de atletas e membros
das equipes, portanto os clubes são os responsáveis pela organização e despesas de
alimentação, hospedagem e transporte durante todo período da competição.
A FCRB irá fornecer 80 vagas em alojamento para os atletas inscritos. A solicitação
deve ser feita diretamente com Nyomisio Lisboa, presidente da federação, pelo e-mail
fcrbahia@gmail.com ou pelo telefone (71) 99114-3509.
12. CONDUTA ESPORTIVA
Durante todo o evento, em treinamento e em competição, os participantes devem
demonstrar conduta esportiva exemplar, com ética e competição limpa. Os competidores estarão sujeitos a controle antidopagem.
13. PREMIAÇÃO
13.1 PREMIAÇÃO INDIVIDUAL
Os atletas classificados nas três primeiras posições de cada Final A receberão
medalhas de cor ouro, prata e bronze, respectivamente.

13.2 PREMIAÇÃO GERAL
Ao final da competição, será definido o clube Campeão e o Vice-Campeão por
quantidade de vitórias nas Finais A do programa. Em caso de empate, o desempate será por segunda colocação e a seguir terceira colocação. Serão premiados com troféu os dois primeiros clubes, o vencedor receberá o troféu de
Campeão e o segundo colocado o de Vice-Campeão, de posse definitiva. A Federação Estadual campeã ficará com a posse provisória do Troféu Transitório
da Copa Norte Nordeste.

